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Onderwerp  : Vaststelling bestemmingsplan “Hoek Ir. Sassenstraat 48 – Roggestraat, Ulft” 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. het bestemmingsplan “Hoek Ir. Sassenstraat 48 – Roggestraat, Ulft”, met identificatiecode 
NL.IMRO.BP000132-VA01, ongewijzigd vaststellen. 

2. geen exploitatieplan vaststellen. 

 
 
Aanleiding 
In verband met de sluiting van videotheek “Luxor” aan de Ir. Sassenstraat-Roggestraat is het plan ontstaan 
om de locatie aan de Ir. Sassenstraat-Roggestraat her in te richten. De winkelruimte aan de Ir. Sassenstraat 
stond al een half jaar leeg, terwijl de videotheek met ingang van 1 maart gesloten is. 
Het herinrichtingsplan voorziet in  
- het verbouwen van de winkelruimte aan de Ir. Sassenstraat tot woning 
- na sloop van een gedeelte van de bedrijfsruimte aan de achterzijde in het realiseren van garageboxen, 

die ontsloten worden vanaf de Ir. Sassenstraat en 
- in de bouw van twee (half)vrijstaande woningen aan de Roggestraat. 
Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld, dat voorziet in de planologische regeling om aan dit herinrich-
tingsplan mee te kunnen werken. 
 
Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft van 11 september 2014 tot en met 23 oktober 2014 ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Verder is er geen aanleiding het bestem-
mingsplan ambtshalve aan te passen.  
 
U wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 Een planologische regeling voor het herinrichten van de locatie op de hoek van Ir. Sassenstraat en 
de Roggestraat.  

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan. 

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend en er verder geen opmerkingen op het bestemmingsplan 
zijn gemaakt, kan het bestemmingsplan nu ongewijzigd worden vastgesteld. 

 

1.2 Het bestemmingsplan geeft een nieuwe passende invulling in de bestaande woonomgeving. 
In de periode dat op dit perceel de Luxor-bioscoop was gevestigd werd het ontsloten aan de zijde 
van de Ir. Sassenstraat. Na sluiting van de bioscoop en de ingebruikname als videotheek werd aan 
de achterzijde een nieuwe ingang gecreëerd, dat ontsloten werd vanaf de Roggestraat. Dit gebruik 
is door de woonomgeving altijd geaccepteerd en als zodanig ook in het bestemmingsplan “Ulft 
Noord-West” vastgelegd. Nu om bedrijfseconomische redenen naar een andere bestemming moet 
worden gezocht, is een bestemming, dat afgestemd is op de woonomgeving de meest voor de hand 
liggende. 

2.   

2.1 Het verhaal van kosten is anderszins verzekerd. 

De Wet ruimtelijke ordening verplicht een exploitatieplan vast te stellen bij het realiseren van één of 
meer woningen, tenzij de kosten anderszins verzekerd zijn door het sluiten van een zogenaamde 
anterieure overeenkomst. Met betrekking tot dit bestemmingsplan zijn voor de gemeente geen 
kosten gemoeid met de uitvoerbaarheid van het plan. De aanvrager is namelijk voor 100% eigenaar 
van het betreffende perceel en zal hier geheel voor eigen kosten het bouwplan gaan realiseren. 
Benodigde infrastructuur is reeds voorhanden waardoor voor de gemeente geen extra kosten 



gemoeid zijn bij realisering van dit plan. Het verhaal van eventuele planschade is geregeld via een 
vooraf gesloten overeenkomst. Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom achterwege worden 
gelaten. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn op basis van de legesverordening leges in 
rekening gebracht. 

 
Uitvoering 
 
Planning 

 Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd en gelegenheid geboden beroep in 
te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

 Als er geen beroep of een voorlopige voorziening wordt ingesteld, is het bestemmingsplan de dag na 
afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. 

 
Communicatie/participatie 

 De vaststelling en terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de 
Gelderse Post, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. 
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G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
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